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Roslagens Sändareamatörer                   
 

Protokoll från årsmöte 2002-01-26 

Plats: Kvarnen i Gimo 
 

Deltagare: SM5ELC, SM5EPC, SM5ASV, SM5VMZ, SM0KRN, SM5TSP, SM5IBE, 

SM0OMV, SM0RPT, SM5SIK och SM0CVI. 

 

§1  Mötets öppnande. 

  Mötet öppnades av SM5ELC/Janne som hälsade samtliga hjärtligt välkomna. 

 

§2  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

  Samtliga medlemmar hade kallats skriftligt och godkändes som stadgeenligt. 

 

§3  Dagordningens godkännande. 

Den föreslagna dagordningen godkändes efter komplettering av de tillkommande 

punkterna 18.4,18.5 och 18.6. 

 

§4  Föregående mötes protokoll. 

  Protokoll från kvartalsmötet 2001-06-10  i Rånäs fanns kopierat och godkändes. 

 

§5  Val av ordförande för årsmötet. 

  SM5ELC/Janne valdes som årsmötesordförande. 

 

§6  Val av sekreterare för årsmötet. 

  SM5EPC/Anders valdes som sekreterare för årsmötet. 

 

§7  Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet från    

  årsmötet, vilka också tjänstgör som rösträknare. 

  SM5SIK/Jonny och SM5ASV/Ingemar valdes. 

 

§8 Årsberättelse och kassaredogörelse. 

 Årsberättelse och kassaredogörelse lästes upp. Efter det att orden "större" och 

"vissa" strukits i stycket om repeatrar, godkändes berättelserna.  

 

§9 Revisionsberättelse. 

 Revisionsberättelsen lästes upp. 

 

§10 Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet. 

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001. 

 

§11 Motioner om stadgeändringar. 

 En motion från styrelsen hade inkommit om stadgeändring gällande Hedersmed-

lem. Berörda paragrafer var §2, 3 och 9. Ändring av stadgarna bifölls efter  bort-

tagande av ett felaktigt placerat kommatecken i motionen. 

 

§12 Val av styrelse och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret. 

 Ordförande: SM5ELC, kassör: SM5ASV, och sekreterare: SM5EPC. 

 Första suppleant: SM5SIK, andra suppleant: SM5VMZ. Samtliga omvaldes. 
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§13 Val av revisor och revisorsuppleant. 

 Revisor: SM5AOG/ Lennart och suppleant SM5TSP/Lasse. Omval. 

 

§14 Val av valberedare. 

 SM5TSP omvaldes som valberedare. 

 

§15 Årsavgift för 2001. 

 Årsavgiften bestämdes oförändrad, 100 kr för aktiv och 50 kr för passiv medlem. 

 

§16 Val av arbetsgrupp för aktiviteter. 

 SM5TSP/Lasse (sammankallande) och SM5AOG/Lennart omvaldes. 

 

§17 Val av teknikgrupp. 

 Till teknikgrupp valdes SM5SIK/Jonny ( sammankallande) och SM5VMZ/Fredrik 

. 

 

§18 Övriga frågor. 

18.1 En avstämning av den aktivitetsplan som tidigare arbetats fram 

genomfördes. 

18.2 SM0DYO / Bill Bertilsson hade föreslagits som Hedersmedlem i klubben 

efter sina bidrag till våra repeatrar, vilket antogs  av årsmötet. 

18.3 Det har varit dålig anslutning med operatörer till de rallysamband som har 

varit aktuella under året. Efter diskussion beslöts att vi skall göra ytterligare 

försök att medverka vid rallyn. Den 2 feb är det aktuellt igen och SM5ASV/ 

Ingemar  samt ev. SM0CVI/Tor anmälde sig. 

18.4 I tävlingen om en ny logo för klubben hade endast två förslag kommit in. 

Båda från SM5ELC/Janne. Det beslöts att utöka tiden för att lämna förslag 

till nästa möte.  

18.5 Resultat av Mästerskapet 2001 redovisades. Det hade endast varit deltagare 

i Klass1, HF och VHF med följande placeringar:  

1) SM5TSP - 426 poäng   3) SM0KRN - 273 poäng 

2) SM5AOG - 369 poäng  4) SM5EPC - 135 poäng 

18.6 SM5TSP/Lasse påminde om att Eskilstuna loppisen den 9 mars kan vara en 

lämplig aktivitet för klubbens medlemmar. 

  

 

§19 Nästa möte. 

 Nästa möte planerades till 23 mars 2002. Styrelsen återkommer med förslag på 

lämplig lokal. 

 

§20 Ordförande SM5ELC avslutade mötet och tackade alla deltagare. 

 

 

Vid protokollet: 

   Anders Johnsson / SM5EPC   Jan Edenquist / SM5ELC 

   Sekreterare     Ordförande 

 

Protokollet justeras:    

   Jonny Andersson / SM5SIK   Ingemar Gidfors / SM5ASV 


